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Schrijf.be hergroepeert zich
Schrijf.be vervangt zijn werknemers door medewerkers die niet vast in dienst zijn.
Zo biedt het tekstbureau ook na de coronacrisis zijn klanten dezelfde kwaliteit.
Een selecte en innig verbonden freelancegroep neemt geleidelijk aan de fakkel over van
de medewerkers in vaste dienst. Die groep is overigens niet nieuw: sommige freelance
copywriters werken al vijftien jaar trouw voor Schrijf.be. En zijn ‘vaster’ dan de … ‘vasten’.
Wim Van Rompuy, bestuurder: “Ik mik op bedrijfsflexibiliteit en -continuïteit.
Hoe? Door de operationele kosten beheersbaar, en vooral voorspelbaar te maken.
Zo wapen ik Schrijf.be tegen een nieuwe coronaopstoot en de economische malaise
in het zog daarvan. Onze bedrijfscontinuïteit garandeert dan de bedrijfscontinuïteit
van onze klanten.”
Baken van zekerheid
Freelancers?! Staat de deur nu open voor anarchie en onvoorspelbaarheid? Dan kent u
Schrijf.be nog niet. Want dat hanteert al twintig jaar identiek dezelfde stalen SOP’s
(gestandaardiseerde werkprocedures) en tarieven voor ál zijn medewerkers. En beperkt
zich bewust tot een kleine, hechte kern van die hard freelancecopywriters. Het is dus in
niets vergelijkbaar met de webplatformen waarop freelancers hun diensten aanbieden.
Uniek aanspreekpunt
De impact van de ‘wissel van de macht’ op de Schrijf.be-klanten is dus nihil.
Zij blijven genieten van de passie voor teksten die doen doen door de kwaliteitsborging
met drietrapscontrole. En van copywriters die elkaars back-up zijn.
Ook de Schrijf.be-coördinator als uniek aanspreekpunt blijft behouden. In de loop van
de zomer neemt Ilse Rits de touwtjes in handen. Zij was ooit jarenlang bij Schrijf.be
coördinator in vaste loondienst. En keert er, inmiddels verpopt tot copywriter, als freelancer
terug. Met die vaardigheid staat zij Schrijf.be-klanten trefzeker te woord.
Schrijfdokter® gaat op zijn elan door
Wim Van Rompuy blijft de kwaliteitsbewaker en drijvende kracht van Schrijf.be.
En leeft zich daarnaast uit als Schrijfdokter®: met teksttrainingen en -coaching die
uit de band springen, zowel offline als online.
Wim: “Doet uw lezer niet wat u verwacht? Dan is dat uw schuld, niet de zijne. Mijn
trainees ervaren hoe zij zelf reageren op een suboptimale tekst. Ze leren die valkuilen
als schrijver ontwijken. Samen met de trucs om lezers naar hun pijpen te doen dansen.”
Trouw aan zichzelf
Schrijf.be dankt alle medewerkers die in vast dienstverband aan zijn succes meebouwden.
En verwelkomt met open armen zij die dat verder als freelancer willen blijven doen.
Wim Van Rompuy: “Ja, Schrijf.be evolueert mee met hoe de markt zich gedraagt.
Tegelijk weiger ik om onze basiswaarden van kwaliteit, vertrouwen en coherentie in het
gedrang te brengen. Als ik onze klanten niet meer zou bieden waarop zij recht hebben,
zou ik mezelf niet meer in de ogen kunnen kijken. En wees gerust: dát gebeurt nooit.”
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